
Ich lade 
dich ein!
In deze taaltaak verzamelen leerlingen informatie 
voor het maken van een uitnodiging in het Duits 
voor een verjaardagsfeestje.

Schooltype  VMBO-t/HAVO/VWO
Werkvorm  Groepjes van twee
Tijd  1 lesuur (50 minuten)
Product Uitnodiging in de Duitse taal



Sinds een paar weken zit er bij jou op school een 
Duits meisje, Sara (of een jongen, Tim). Je vindt 
haar/hem erg leuk en je wil heel graag met haar 
(of hem) in contact komen. 

Ich lade dich ein!



Je bent binnenkort jarig en je geeft 
een feestje. Maak een uitnodiging 
voor Sara of Tim voor je feestje in 
het Duits. 

Opdracht

Ich lade dich ein!



Het is de bedoeling om deze opdracht 
met zijn tweeën te doen. Je hebt 
hiervoor 1 lesuur de tijd. Bekijk het 
voorbeeld voor een kaart in het Duits 
waarmee je iemand kunt uitnodigen 
voor een feestje. Bekijk ook andere 
voorbeelden op het internet.

Stappen:

 ▪ Kies een ontwerp en maak er een mooie kaart van.

 ▪ Je schrijft een leuke toepasselijke tekst in het Duits.

 ▪ Op de achterkant zet je je naam, leeftijd en adres en je 
vraagt haar/hem van welke Duitse muziek zij/hij houdt. 
Noem 2 voorbeelden die je zelf leuk vindt.

 ▪ Je moet de kaart zo aantrekkelijk maken dat Sara (of Tim) 
zeker op jouw feestje komt. Zij/hij kan dit feestje echt niet 
missen!! Je moet er dus voor zorgen dat je kaart echt opvalt.

 ▪ Als je klaar bent, print je je kaart uit en je geeft de kaart aan 
je docent.

Aanpak

Ich lade dich ein!



Beoordeling
De docent laat vijf andere leerlingen van je klas de kaart beoordelen aan de hand 
van onderstaande evaluatiepunten: 
 
 ▪  Is de kaart leuk?

 ▪ Komt de boodschap goed over?

 ▪ Zou je zelf naar het feestje gaan?

 ▪ Geef een beoordeling voor de hele kaart!  
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Ich lade dich ein!


